PROGRAMMA

LOCATIE CIRQ CITÉ 2017:

Woensdag 6 september 2017

Cirq Cité strijkt neer in de Genkse wijk Termien. Om de twee jaar
wordt een andere wijk bezocht. Circus Ronaldo gaat door aan
Basisschool De Schom (De Schom 8, 3600 Genk). Alle andere
voorstellingen vinden plaats op het grasveld aan de Albrecht Rodenbachlaan (nr. 1-13) in Termien, Genk.

20.15:

Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus (met ticket)

Donderdag 7 september 2017
20.15:

Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus (met ticket)

Vrijdag 8 september 2017
20.15:

Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus (met ticket)

Zaterdag 9 september 2017
14.00 - 19.00:
Circusatelier BalanCirk - circusinitiatie
14.00 - 19.00:
Cathy Bertel/Den Draad - Playscape
15.00 - 18.00:
De Stijle, Want... - Toni Ronaldoni
15.00 - 18.00:
Circo Ripopolo - Fazzoletto
14.00: Workshop jongleren (7+) (inschrijving)
14.00: Theater FroeFroe - Zeeboenk (6+)
14.30: Duo Berlingo - No Way Back
15.30: Cie Krak - Kontrol
16.30: Theater FroeFroe - Zeeboenk (6+)
17.00: Duo Berlingo - No Way Back
18.00: Cie Krak - Kontrol
18.30: Theater FroeFroe - Zeeboenk (6+)
20.15: Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus (12+) (met ticket)

CIRQ
CITÉ
CIRCUSFESTIVAL
TERMIEN GENK

ZIN IN MEER CIRCUS?
C-mine cultuurcentrum organiseert doorheen het jaar ook circusvoorstellingen in haar theaterzalen:
30-31 oktober 2017:
Gravity & Other Myths - A Simple Space
14 februari 2018:
Plastic Boom / Gandini Juggling - Water On Mars (+ 8)
6 april 2018:
Rode Boom - Ongekende Evidenties (+12)

Zondag 10 september 2017

6 TOT 10 SEPTEMBER 2017
Circusatelier BalanCirk organiseert circuslessen in Genk en Hasselt. Neem een kijkje op hun website www.balancirk.be.

MEER INFO
T 089 65 44 90
c-minecultuurcentrum@genk.be
www.c-minecultuurcentrum.be
www.cirqcite.be
E tickets@genk.be

ALLE INFO OP CIRQCITE.BE
v.u. Anniek Nagels, schepen van cultuur, Stadsplein 1, 3600 Genk

14.00 - 19.00:
Circusatelier BalanCirk - circusinitiatie
14.00 - 19.00:
Cathy Bertel/Den Draad - Playscape
15.00 - 18.00:
De Stijle, Want... - Toni Ronaldoni
15.00 - 18.00:
De Wenkbrauwerij - Info*Matic
14:00: Workshop acrobatie (7+) (met inschrijvng)
14.00: Theater FroeFroe - Zeeboenk (6+)
14.30: Circusatelier BalanCirk - show
15.00: Tienermeisjes Gigos Sledderlo - Ijsjekadijsje
15.30: Theater FroeFroe - Zeeboenk (6+)
16.00: Jamilo Milogro
16.00: Circusatelier BalanCirk - show
16.30: Cie Pol & Freddy
- Le Cirque Democratique de la Belgique
17.30: Theater FroeFroe - Zeeboenk (6+)
18.00: La Murga Armada
20.15: Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus (met ticket)

CIRCUS RONALDO - FIDELIS FORTIBUS (12+)

Een indrukwekkende voorstelling. Het thema is de oude
trouw en de bijna absurde verbondenheid met de tradities van een circusfamilie. De voorstelling is grappig en
poëtisch. Ze is warm, met menselijke humor en met een
licht lugubere melancholie. Een must see voor elke circusliefhebber!
Duur: 70 minuten | De voorstelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Let op: voor deze voorstelling moet je tickets kopen.
€ 15 - € 13 (+60 jaar) -€ 10 (-26 jaar)

CATHY BERTEL/DEN DRAAD - PLAYSCAPE

Den Draad kleurt het plein met unieke speeltuigen voor
kinderen of een idyllisch tussendoortje voor het kind in u.
Geschikt voor alle leeftijden. | Gratis

CIRCUSATELIER BALANCIRK – CIRCUSINITIATIE

Ga aan de slag met circusmateriaal of test je evenwicht
tijdens deze circusinitiatie.
Geschikt voor alle leeftijden. | Gratis

THEATER FROEFROE - ZEEBOENK (6+)

Een hilarische voorstelling voor jonge zeelui. Met livemuziek, een mooie installatie en heerlijke publieke interactie! Heb je zeebenen, welkom aan boord en geniet van
de zeelucht, proef het zout op uw lippen, voel het rollen
van het schip en zie het schuim hoog opspatten over
de boeg. Laat u zeemijlen ver meevoeren over woelige
baren en word meegezogen in een duizelingwekkende
maalstroom van vers verzonnen visserslatijn.
Duur: 35 min. | De voorstelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. | Gratis

DUO BERLINGO - NO WAY BACK

No Way Back is een komische circusvoorstelling over
speelsheid, kameraadschap, tweespalt en ook een beetje
over het leven. Duo Berlingo is het nieuwe circusgezelschap van Niels en Samuel, de twee ontmoetten elkaar in
de wereld van het circus. Na jaren vol projecten, lessen,
producties en avonturen, beslissen ze om samen een
voorstelling te maken.
Duur: 35 min. | De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. | Gratis

CIE KRAK – KONTROL
DE STIJLE, WANT... - TONI RONALDONI

Maak deel uit van dit unieke circus. Kort maar krachtig.
Verwacht het onverwachte!
Geschikt voor alle leeftijden. | Gratis

Alles moet precies zijn voor Victor. Zo en niet anders. Hij
probeert dan ook om controle te krijgen over de wereld
om hem heen. Als hij denkt dat dit eindelijk lukt, loopt het
weer volledig … anders! ‘Kontrol’ is een clowneske voorstelling over het volkomen aanvaarden van wat is.

TIENERMEISJES GIGOS SLEDDERLO
– IJSJEKADIJSJE

Met de nodige kriebels brengen de meisjes het verhaal over een
wereld waar alles goed gaat. Tot een ander wezen opeens opduikt;
hun brainwasht en meeneemt naar een andere wereld… Geraken
ze uit de ban ?
Duur: 30 min. | De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. |
Gratis

JAMILO MILOGRO

Jamilo Milogro is een moderne troubadour uit Genk. Hij wil u zingend op sleeptouw nemen naar zielenroerselen van allerlei slag.
Concert | Gratis

CIE POL & FREDDY
- LE CIRQUE DEMOCRATIQUE DE LA BELGIQUE

Circus en cabaret met een democratische inslag. U mag namelijk
zelf stemmen waar de voorstelling heen gaat. Uw wil is wet! Door
uw keuze kan het alle mogelijke vormen aannemen, van een jongleernummer met een 24-delig servies tot een 4m-hoge duik in
een zwembadje van 30 cm diep.
Duur: 60 min. | De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. |
Gratis

Duur: 35 min. | De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden.| Gratis

CIRCO RIPOPOLO - FAZZOLETTO (7+)

Een flinke dosis humor en een groots verfijnd spektakel
dat al begint vóór je de tent betreedt. De circustent is
in de was gekrompen. De artiesten en het publiek in de
voorstelling Fazzoletto is tot minimale proporties teruggebracht. Voor het vermaak zorgen de 2 staljongens “Gabriële & Giancarlo” die gelukkig niet meegewassen zijn.
Wanneer Gabriële in de tent tracht het spektakel in goede
banen te leiden is Giancarlo buiten alweer druk bezig met
reservaties voor de volgende voorstellingen. “Fazzoletto”
bevat een koorddanser, goochelaar, trapeze, levende kanonskogel, Russische pyramide en een leeuwentemmer!
Duur: 20 min. | De voorstelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. | Gratis

DE WENKBRAUWERIJ - INFO*MATIC

De Info*Matic geeft informatie op een wel erg eigenwijze
manier. Ga er zeker eens langs!
Geschikt voor alle leeftijden. | Gratis

CIRCUSATELIER BALANCIRK – SHOW

LA MURGA ARMADA

Duur: 15 min. | Geschikt voor alle leeftijden. | Gratis

Concert | Gratis

BalanCirk promoot de circuskunsten door het geven van
workshops en lessen op wekelijkse basis in Genk en Hasselt. Tijdens dit toonmoment brengt het circusatelier een
greep uit hun werking. Verschillende disciplines komen
aan bod: jongleren, éénwieler, acrobatie,...

De muzikale afsluiter van Cirq’ Cité! Deze opzwepende feestband
brengt zwoele Zuid-Amerikaanse ritmes zoals cumbia, samba in
combinatie met een streepje balkan. Ze mochten al aantreden als
begeleidingsband van grootheden als Rocco Granata en Bart Peeters. Ze krijgen je ongetwijfeld aan het dansen!

